
 
 

November 2016                      JAARGANG 22 NR.11 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe Deltaloep met nieuws over de gehouden lezing over Nikola Tesla,               
verslag van een JOTA station in Goes, verslag van themadagen Uitval Nutsvoorzieningen,  
de WL antenne-koker, nieuwe vademecum, wekelijkse- en maandelijkse newsletters en meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 november 2016 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 
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Afdelingsbijeenkomst: Veron afdeling Walcheren 

Woensdag 9 november 2016 om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in 

het Palet (Brede School) in Middelburg Zuid (tegenover het winkelcentrum). 
 

Deze avond zal in het teken staan van 'Onderling QSO'. In verband met te weinig aanmeldingen 

zal de meet-avond niet doorgaan. Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor 

de uitgifte en voor het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten. 
 

Tip: Nieuwsbrief november 2016 van Veron afd. Wageningen & VRZA afd. Zuid-Veluwe via 

http://www.pi4wag.nl/nieuwsbrieven  
 

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. 

Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website 

http://www.pi4wal.nl te raadplegen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Ben Bousché PD1MRZ 

Secretaris A44 – VERON Walcheren 
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Terugblik: TESLA Lezing bij VERON Walcheren 

Woensdag 12 oktober vond tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling            
Walcheren een lezing plaats over de natuurkundige Tesla door Peter Schraa, PD1PS. 

Nikola Tesla is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van de              
wisselstroomgenerator, de wisselstroomelektromotor en van andere belangrijke componenten        
van het huidige elektriciteitsnet. Het was een drukbezochte avond waar veel is geleerd. 

 

Op onderstaande linkjes staan enkele leerzame youtube filmpjes over Nikola Tesla. 
 
Nikola Tesla's Life New Documentary (1u 26 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=98QwPO1b5j4  
 
The Missing Secrets - Nikola Tesla (46 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=7r-3FNtgOFM  
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DRCO aanwezig bij themadagen Uitval van Nutsvoorzieningen 

Maandag 3 t/m donderdag 6 oktober 2016 organiseerde Veiligheidsregio Zeeland vier           

themadagen rondom het onderwerp ‘uitval van nutsvoorzieningen’. DRCO was een van           

de deelnemers die gedurende deze vier dagen actief deelnamen met enkele leden.  

De vier netwerkdagen vonden plaats in de marinekazerne in Vlissingen. Andere deelnemers            

aan de themadagen waren o.a. afkomstig van de politie, defensie, Bevolkingszorg,           

Rijkswaterstaat, Evides en de veiligheidsregio. De organisatie en samenstelling van het           

interactieve programma lag in de handen van het team Multidisciplinair Opleiden Trainen en             

Oefenen (MOTO) van VRZ. Enkele partijen waren tevens aanwezig met een uitgebreide            

informatiestand waaronder ook DRCO. 

Presentaties en achtergrondinformatie over deze themaweek zijn terug te vinden via           

http://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsregio-zeeland/publicaties/netwerkbijeenkomsten/themawe

ek-uitval-nutsvoorzieningen-oktober-2016  

Een blog over de onderwerpen van deze themaweek is terug te vinden via 

https://www.linkedin.com/pulse/vitale-nutsvoorzieningen-een-aantal-lessen-samengevat-wouter-jong  
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Wekelijkse (Engelse) newsletters zeker het bekijken waard  

Er zijn een heleboel regionale- en lokale afdelingen van verenigingen en stichtingen van             

zendamateurs die, in binnen- en buitenland, informatie uitwisselen via een wekelijkse- of            

maandelijkse nieuwsbrief of soortgelijke nieuwsbron. 

Op de afdelingsbijeenkomst van de VERON afdeling Walcheren kwamen enkele newsletters ter            

sprake die het bekijken zeker waard kunnen zijn. Besloten is om niet de edities in bijlagen mee                 

te zenden maar om linkjes te plaatsen naar de plaatsen waar de newsletters staan vermeld. 

 

Voor alle jaargangen Newsletter SRCC kijk via http://www.g3src.org.uk/page39.html  

 

Voor de wekelijkse Newsletter van de NARC kijk via 

http://www.norfolkamateurradio.org/index.php/on-line/newsletter-archive  

 

Voor de wekelijkse Newsletter van de HARC kijk via  

http://www.harc.org.uk/harcnew/newsletters.htm  

 

 
Deltaloep                 Pagina 5 van 14 

http://www.g3src.org.uk/page39.html
http://www.norfolkamateurradio.org/index.php/on-line/newsletter-archive
http://www.harc.org.uk/harcnew/newsletters.htm


 

 

 

 

Voor de maandelijkse Newsletter van de CPREC kijk via 

http://www.g3oou.co.uk/newslettermenu.html  

 

 

Voor de periodieke Newsletter van de CATS kijk via 

http://www.sthost.co.uk/webspace/cats/newsletter.html  
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Jamboree On The Air 2016: PA3HFJ/J weer actief 

Ook in 2016 heeft PA3HFJ zijn call verbonden aan het Jamboree On The Air station van                

de Jacoba van Beijeren - Gosaha scoutinggroep te Goes. Samen met Karin PD0KM en              

Michel PE1PTS werd het station PA3HFJ/J weer een weekend lang in de lucht gebracht. 

De voorbereidingen waren deze keer niet ideaal door leidingwisselingen bij de groep. Echter, op              

het laatste moment schreef de groep zich in en dus kon het JOTA-geweld weer plaatsvinden.               

Als hoofdlokatie werd niet het clubgebouw van de scouts gebruikt maar uitgeweken naar het              

gebouw van Radioclub de Bevelanden in Wilhelminadorp dankzij de connecties van PE1PTS.            

Hier vonden de activiteiten voor de scouts en de explorers plaats. Voor de jongste scoutjes,               

bevers, welpen en wesco's, waren er zaterdag in de ochtend spelletjes op het gebied van               

communicatie in het scoutinggebouw. 

De scouts en vooral explorers maakten verbindingen vanuit de PI4Z shack, zowel op 2 meter               

als diverse HF-banden. Het voordeel van het gebruik van de clubshack is natuurlijk dat alle               

faciliteiten reeds aanwezig zijn er dus weinig tijd verloren gaat met opbouwen van             

antennemasten e.d. 

Al met al kunnen we alsnog van een succesvolle JOTA spreken met zeer enthousiaste scouts.               

Dit was alweer de 5e JOTA bij deze groep, als de voorbereidingen tijdig starten zal dit zeker niet                  

de laatste zijn! 

Voor de sfeerbeelden kijk via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/111  
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Maandag 7 november regionale VERON bijeenkomsten 

Zoals door de Verenigingsraad vastgesteld worden er ieder jaar Regionale          

Bijeenkomsten georganiseerd. De Regionale Bijeenkomsten zullen dit jaar worden         

gehouden op maandag 7 november 2016. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur              

en er zal naar worden gestreefd te eindigen om uiterlijk 22:30 uur. 

Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de              

afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Alle afdelingen wordt gevraagd met            

twee of drie bestuursleden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst wordt deelgenomen door één              

of twee HB-leden. 

Friese 11 Stedencontest op zondag 20 november 2016 
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan              

de 32ste Friese 11 stedencontest 2016. Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14,               

A-62, A-63, FRAG, andere contestgroepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle             

plaatsen te bezetten. 

De laatste jaren zijn er veel signalen geweest om de contest van de 80 meterband te                

verschuiven naar de 40 meterband. Om nu de voor- en nadelen hiervan het beste te kunnen                

beoordelen, vragen we de deelnemers dit jaar bij wijze van experiment de 40 meterband te               

gebruiken. Graag ontvangen we de ervaringen en beoordeling van de deelnemers. Dus ook al              

bent u geen voorstander van het gebruik van de 40 meter, we ontvangen graag uw ervaringen.                

Na aanleiding van deze ervaringen zal de organisatie voor de komende jaren een beslissing              

nemen. 

Het contest deel op 40 meter loopt van 7060 – 7100 kHz en van 7130 – 7200 kHz. Mocht je                    

willen nalezen hoe de contest in z’n werk gaat? In het reglement lees je alle informatie. Denk er                  

om; elk station mag per band maar 1 maal worden gewerkt.  

 

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst! 

VERON Afdeling A-14 Friesland-noord. 
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Dag voor de radioamateur 2016 
 

Op 5 november 2016 vindt de 56e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt               

georganiseerd door de VERON. 

 

VERON is in Nederland een toonaangevende vereniging van luister en radiozendamateurs (met            

een amateur zendvergunning). VERON is ook de natuurlijke schakel tussen deze hobbyisten en             

de overheid, zowel nationaal als internationaal.  

Deze dag biedt zeker voor ”iedereen”, ook voor niet radioamateurs, veel interessants. Vooral             

omdat er vele commissies en interessegroepen via hun stand hier hun diensten en             

mogelijkheden aanbiedingen is het aantrekkelijk ongedwongen rond te lopen.  

Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO            

(commerciële handelaren), en natuurlijk de VROM, de VERON Onderdelen Markt          

(radiovlooienmarkt). Ook zal er weer een jeugdplein ingericht zijn.  

 

CQPA’s uit het archief nu digitaal opvraagbaar 

Veel mensen hebben nog steeds dozen vol met hobby-bladen op zolder staan, terwijl             

deze niet of nauwelijks worden geraadpleegd. Wellicht zonde van de ruimte... 

De VRZA is bezig het gehele CQPA archief digitaal te maken waarna iedereen deze kan inzien                

via het digitale medium.  

 

CQPA’s vanaf 1951 zijn terug te vinden via https://www.vrza.nl/wp/cq-pa-archief/  

De CQPA van november 2016 staat nu ook online via 

https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2016-10.pdf  

Veel leesplezier en succes met opruimen! 
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Uw kopij volgende maand ? 
 

De Deltaloep is er voor en door leden van VERON en VRZA 
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Antennekoker voor veilig transport 

Iedereen kent het wel, al stop je een portofoon nog zo voorzichtig in je tas, of zelfs de 
antenne losgeschroefd, komt de antenne er toch krom, verfomfaaid of zelfs geknakt uit. 
Dit terwijl de oplossing redelijk makkelijk en goedkoop is. 

Benodigdheden: 

● Stukje PVC pijp van 19 mm breed en de lengte van de losse antenne 

● 2 meubeldoppen van 19 mm 

● 1 PVC sok van 19 mm 

● Centimeter 

● zaag of pijpenknipper 

● mesje. 

 

1. Meet van de PVC pijp een stukje af van ongeveer 5 cm en zaag of knip deze af. 

2. Met een mesje kan de binnen en buitenzijde van de pijp en het stukje worden afgebraamd. 

3. Steek het stukje in de sok, en steek de rest van de PVC buis in de andere kant. 
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4. Meet de lengte van de antenne, en zaag de PVC buis af. Door de verdieping die soms in de 
meubeldoppen zit, kan het nodig zijn om de buis 2 mm korter te maken. 

 

5. Braam ook deze zijde weer af. 

6. Duw nu de 2 meubeldoppen op de uiteinden. 

7. Trek de koker uit elkaar bij de sok en stop de antenne er in. 

  

 
73's van Wouter PD1WL 
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VADEMECUM 2016 

Het is zover; u heeft er lange tijd op moeten wachten maar dat is dan ook de moeite 
waard geweest. Het Vademecum 2016 is vanaf nu beschikbaar. 

Wim de Vries, PA0ME, als redacteur en samensteller van de 16e editie van het Vademecum 
heeft er een meer dan behoorlijke klus aan gehad. We mogen Wim dankbaar zijn voor zijn 
inspanningen en met hem trots zijn op het resultaat. Tijdens de Dag voor de Radioamateur is 
het Vademecum te verkijgen bij de stand van het Service Bureau.  

De 16e editie in kleurendruk ziet er zeer fraai uit. Bedroeg de vorige uitgave 350 pagina’s; het 
nieuwe Vademecum heeft een omvang van 380 pagina’s verdeeld over 15 hoofdstukken.  
In deze nieuwe editie is ook aandacht besteed aan digitale radiocommunicatie. 

De inhoud is bijgewerkt tot 1 september 2016. 

Het geheel herziene Vademecum 2016 is ook na 5 november 2016 verkrijgbaar in de online 
winkel van het Service Bureau VERON voor de prijs van 10,00 euro voor leden en 12,50 voor 
niet-leden (excl. Verzendkosten). Het bestelnummer is 847. 

  
 
Kees Murre, PA2CHM, Secretaris Stichting Service Bureau VERON 
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AGENDA  
 
05 november Dag voor de Amateur te Apeldoorn 
 
07 november              Regionale bijeenkomst VERON te Bergen op Zoom  
 
20 november              VRZA QSO party (14u-17u VRZA ZWN te Vlissingen) 
 
26-27 november CQWW CW HF Contest 
 
11-12 februari PACC HF Contest 
 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 
 
08 april Algemene Leden Vergadering VRZA 
 
22 april 78e Verenigingsraad VERON (voorlopige datum) 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Eerdere edities kijken? Ruim 8 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar  deltaloep@gmail.com          Deadline december nummer: 20 november 2016 
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